Hobuste kohustuslikud puhkeperioodid
Aluseks FEI kestvusratsutamise määrustiku (FEI KRM) art 839.
Peale rahvusliku või FEI võistluse sooritamist, ei tohi hobune võistelda mitte ühelgi rahvuslikul või
FEI võistlusel alljärgneva kohustusliku puhkeperioodi (MOOCP) jooksul:
Läbitud distants

Puhkepäevad

Stardiliini läbimisest kuni 54 km

5 päeva

Üle 54 km kuni 106 km

12 päeva

Üle 106 km kuni 126 km

19 päeva

Üle 126 km kuni 146 km

26 päeva

Üle 146 km

33 päeva

Eelpool toodud puhkeperioodidele lisanduvad täiendavad puhkepäevad ja muud tagajärjed nii FEI
kui rahvuslikel võistlustel juhul, kui esinevad allpooltoodud juhtumid (kui korraga esineb mitu
allpooltoodud juhtumit, siis lisanduvad puhkepäevad kumuleeruvad):
Intsident – juhtum ja muud tagajärjed

Lisa puhkepäevad

Hobused, kes ületavad keskmise kiiruse 20 km/h
trassil läbitud ringide jooksul (kalkuleeritakse + 7 päeva
vastavalt FEI KRM art 838)
Teine FTQ-ME (Failure to Qualify-metabolic)
+ 14 päeva
jooksva aasta jooksul
Kolmas (või järgnev - subsequent) FTQ-ME
jooksva aasta jooksul

+ 60 päeva

+ a) 180 päevane ja b) hobune peab läbima
Kolmas (või järgnev) FTQ-GA (Failure to spetsiifilise läbivaatuse protseduuri enne kui ta
Qualify- irregular gait) jooksva aasta jooksul
saab ükskõik millisel FEI või Rahvuslikul
võistlusel võistelda
Tõsine vigastus – Serious injury
(musculosceletal)

+ 180 päeva

Tõsine vigastus- metaboolik

+ 60 päeva

Vastutav isik ei suuda FEI Vet.Dep.-le esitada
180 päeva (ja hobune ei tohi võistelda, kuni
Vet.raportit määratud/aktsepteeritud keskuselt
raportit ei ole esitatud)
vastavalt art 840
Peale võistluste lõppu on kõiki menetletud hobuseid juhtum juhtumi haaval kohustatud läbi
vaatama Pres. Of the Vet. Comm., Treating Vet. Comm. ja FVD. Nad peavad välja selgitama, kas
need hobused (i) vajavad täiendavat MOOCP või (ii) peavad saama menetlust ilma täiendava
MOOCP-ta.
Tõsiste vigastuste või korduva FTQ-ME korral võidakse FEI Veterinary Department poolt
MOOCP-i veelgi pikendada sõltuvalt diagnoosist (vt FEI KRM art 840)

839,3,3 Kui hobune võistleb MOOCP ajal Rahvuslikel või FEI võistlustel, saavad Võistleja ja
Treener palju sanktsioone FEI poolt

